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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo a estudo de uma lâmpada biologicamente correta e
indutora de produtividade. Isto é, que apresente o mínimo de interferência possível no ciclo circadiano
e possibilite um maior bemestar ao indivíduo. Para isso, realizouse uma revisão bibliográfica de
estudos já feitos no campo da luminotécnica que relacionam iluminação artificial e saúde. Com a
detecção das variáveis que mais interferem no ritmo biológico (espectro da luz, intensidade luminosa,
IRC e iluminação dinâmica).
PALAVRASCHAVE: iluminação; ciclo circadiano; melatonina
Light bulb for proper functioning of the circadian cycle
ABSTRACT: The aim of this project is the study of a light bulb which is biologically correct and
inducer of productivity. In others words, this light bulb will present the minimum interference possible
in the circadian cycle and it will enable a greater wellbeing to the individual. For this reason, a
bibliographic review of existing research in the field of luminotechnical study, which relates artificial
lighting and health, has been conducted. The detection of the variables that most interfere in the
Biological Rhythm (light spectrum, luminous intensity, Color Rendering Index (CRI) and dynamic
lighting)
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INTRODUÇÃO
A iluminação artificial, de modo geral, revolucionou o modo de vida das pessoas. A partir de
sua descoberta e aperfeiçoamento foi possível uma maior dinamização da sociedade. Trabalhos que
anteriormente só podiam ser realizados à luz do sol, passaram a ter sua produção contínua ao longo de
todo o dia. Pessoas que costumavam se deitar logo após o início da noite seriam capazes de mudar
seus horários de descanso. Tais mudanças de comportamento, de certa forma, interferem no hábito de
atividade diurna e repouso noturno (ciclo claroescuro), construído ao longo da evolução humana.
Como consequência, o corpo humano costuma sofrer quando há tal alteração.
Apesar de já se saber por meio de experiências práticas, a construção da base teórica que
explicasse de tais consequências ao corpo humano só foi possível quando David Berson (2002)
descreveu um fotorreceptor achado na retina dos mamíferos, o qual estaria vinculado tanto à luz,
quanto à glândula pineal. Essa glândula produz a melatonina, hormônio que é o responsável pela
regulação do ciclo circadiano (claroescuro) e de outras funções corporais, como sono e reprodução.
Mesmo após a descoberta da importância orgânica da luz, a iluminação artificial ainda é vista,
muitas vezes, apenas como elemento visual e estético. Sendo assim, durante os projetos de iluminação

não costumam ser levados em conta as interferências biológicas causadas pela luz nãonatural. Além
disso, na maioria das instalações de iluminação, questões estéticas ou econômicas sobrepõemse ao
bemestar e à saúde do individuo.
De acordo com o exposto, o presente trabalho propõe o estudo das condições que compõem a
relação da iluminação com os seus respectivos efeitos endocrinólogos, a fim de que se desenvolva um
protótipo de lâmpada que minimize os efeitos biológicos da luz artificial no organismo humano.
MATERIAL E MÉTODOS
Realizouse uma revisão da literatura feita no campo da luminotécnica e da cronobiologia,
para que fossem detectadas as consequências da supressão da produção de melatonina e a
desregulação do ciclo circadiano. Além disso, também foram pesquisadas as variáveis luminotécnicas
mais importantes em tal interferência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Feita a pesquisa, podese constatar que os problemas causados por distúrbios na produção do
hormônio melatonina podem ser variados. Maria Carneiro (2011) relata que o mais comum é a insônia
e, como consequência, déficit de atenção e concentração, prejuízo no desenvolvimento psicomotor,
alterações do humor e ganho de peso. Além disso, Martau (2009) cita o maior risco de câncer de
mama advindo da diminuição da produção do hormônio, já que o mesmo tem relação com a produção
do estrógeno, o qual participa do mecanismo antiproliferativo do tumor. Outras doenças que estão
indiretamente ligadas a distúrbios do sono são Alzheimer, Parkinson e Depressão.
As variáveis da iluminação artificial que mais interferem na supressão da produção de
melatonina também foram encontradas, e serão citadas a seguir:
1. Espectro da luz
A glândula pineal tem como resposta máxima na supressão de melatonina quando o
fotorreceptor é submetido a comprimentos de 446 a 483nm, que correspondem à cor azul. Sendo
assim, a luz de 6500K (azul) é mais efetiva que as de 2500K e 3000K (amareladas) na redução do
sono e no aumento do desempenho cognitivo (CHELLAPPA et al, 2011).
Manav (2007) relata que há preferência por cores brancoazuladas (4000K) em detrimento às
amareladas (2700K) para áreas de trabalho, enquanto a última é preferida em ambientes de descanso.
Tal artigo demonstra que além de motivos biológicos, também há uma relação diretamente visual na
escolha da temperatura correlata da lâmpada, já que existe uma preferência estética e relacionada a
conforto na escolha das lâmpadas.
Tabela 1 – Relação entre cor, comprimento de onda e temperatura
Cor
Violeta
Azul
Verde
Amarelo
Laranja
Vermelho

Comprimento (Nm)
390 – 450
450 – 490
490 – 570
570 – 590
590 – 620
620 – 770

Temperatura (K)
7000  11000
4500 – 7000
3500 – 4500
2500 – 3500
1700  2500
1200 – 1700

Fonte: UFRGS e IFSC
2. Intensidade luminosa
O nível de iluminação na qual o indivíduo está submetido também influencia na produção de
melatonina e no aumento da concentração. No estudo de CHELLAPPA et al (2011) é indicado que
utilizando uma lâmpada de 6500K com uma intensidade luminosa de 40lux, obtevese a supressão de

cerca de 20% de melatonina salivar quando se comparada a uma lâmpada com a mesma intensidade
luminosa, no entanto com temperatura de 3000K. Tal estudo demonstra que mesmo com uma
intensidade luminosa relativamente baixa, devido a variação da temperatura da cor das lâmpadas,
causam relevantes interferências no ciclo.
Trinder et al (1996) cita uma supressão de 16% na produção de melatonina para a intensidade
luminosa de 200lux, sendo este valor incrementado em 38% para 350lux e 71% para 3000lux
(porcentagens a partir dos valores de melatonina obtidos a <50lux). Com isso, os pesquisadores
demonstram que não há supressão completa da melatonina, porém que a intensidade é um fator
importante e pode interferir em diferentes níveis.
Por consequência da supressão da produção de melatonina, o nível de concentração (estado de
alerta) também pode ser alterado com o aumento da intensidade. Com a variação de 300 para 500lux
há um aumento de 3 a 11% na produtividade, enquanto se houver um incremento de 300 para 2000lux,
o aumento sobe para 15 a 20% (KOVALECHEN apud BOMMEL, 2002).
3. IRC
Van Bommel (2012) diz que essa característica afeta tanto na produção de melatonina, quanto
na produtividade. Lâmpadas com IRC menor que 80 começam a apresentar maior alteração na dose
biológica, além de não representarem fielmente as cores reais dos objetos, sendo incômodo para a
realização de atividades. O mesmo autor (BOMMEL, 2012) estudou os efeitos da temperatura de cor
correlata em conjunto com o IRC nos efeitos biológicos. Segundo a pesquisa, uma lâmpada de LED de
4000K e IRC 65 tem uma dose biológica (supressão da melatonina) de cerca de 35%, quando
comparada a lâmpadas incandescentes. Fazendose a mesma comparação com uma lâmpada de LED
de 2700K e IRC 80, a dose biológica não chega a 2%.
4. Iluminação dinâmica
Levando em consideração a importância da intensidade luminosa e da temperatura de cor
correlata, tornase evidente que um sistema de iluminação automatizado, que flexibilize os parâmetros
citados anteriormente, melhora a qualidade do bemestar e da produtividade.
Van Bommel (2006) em seu trabalho propõe a implementação de uma iluminação dinâmica,
adequada para uso em ambiente corporativo. O autor utiliza dois tipos de lâmpadas distintas e com
intensidades variadas ao longo do dia:

Figura 1: Exemplo de iluminação dinâmica (Van Bommel, 2006)
A partir da análise da tabela, percebese que é utilizada uma temperatura de 6000K e
intensidade máxima (800 lux) logo pela manhã, quando a supressão total da produção de melatonina
deve ser realizada para melhor disposição do indivíduo. Ao longo da manhã, tal intensidade e
temperatura de cor correlata começam a declinar, chegando aos pontos mínimos de 300 lux e 3000K,
respectivamente. Logo, é sugerido um ambiente de maior conforto e descanso no horário de almoço,
com o objetivo de proporcionar uma maior vitalidade e bemestar ao trabalhador no resto do dia.
Após o período de almoço, aumentase novamente a intensidade e a temperatura de cor, a fim
de suprimir mais uma vez a produção de melatonina e proporcionar um ambiente de concentração.
Assim como durante a manhã, tais variáveis são reduzidas com o passar do dia, chegando a seus

valores mínimos às 18 horas. Durante o período noturno, devese levar em consideração a regulação
do ciclo circadiano, evitandose assim o uso de espectros próximos do azul e intensidades altas.
CONCLUSÕES
A partir da revisão bibliográfica, percebeuse que tanto no Brasil como no mundo existem
engenheiros, médicos e arquitetos que estudam a interferência biológica da luz no ser humano. Espera
se que em alguns anos, mais parâmetros sejam atingidos, para que assim os órgãos reguladores e os
próprios luminotécnicos possam dar mais atenção aos efeitos endocrinólogos da iluminação artificial.
Porém, com as pesquisas já feitas, conseguiuse montar um projeto de protótipo que leva em
consideração algumas variáveis, que até o momento são vistas como as que mais interferem no bem
estar e na saúde do ser humano. São elas: espectro da luz, intensidade luminosa, IRC e iluminação
dinâmica.
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